
Klasa VI - język angielski        09.06.20r 

Hello everyone! 

Lesson 29          the ninth (9th) June 

Subject:  A happy life – vocabulary. (Szczęśliwe życie – słownictwo) 

 

  Zaczynamy. Unit 8! Rozdział ten skupia się głównie na celach życiowych i ambicjach. 

Otwórzcie podręczniki na stronie 108. U góry strony macie białą ramkę a w niej pewne cele 

życiowe. Zapiszcie je w zeszytach w kolejności w jakiej chcielibyście je spełnić – od 

najbardziej dla was ważnych do tych najmniej. 

Tłumaczenia: 

– have a lot of friends – mieć dużo przyjaciół 

– do well at school – dobrze sobie radzić w szkole 

– read a lot of books – przeczytać wiele książek 

– have a hobby – mieć jakieś hobby 

– be good at sports – być świetnym w sporcie 

– travel abroad – podróżować za granicę 

ex. 1, p. 108 

1. ………. 2. ………. 3. ………. 4. ………. 5. ………. 6. ………. 

Teraz przeskoczmy na sekundę lub dwie na stronę 109. W zadaniu 2 proszą nas o podanie 

wieku Ricky’ego na poszczególnych zdjęciach ze strony 108. Aby się tego dowiedzieć 

musicie zapoznać się z tekstami pod każdym ze zdjęć. Zdjęcia są opisane od A do E i tak 

zapiszcie je w zadaniu. Ile lat ma Ricky na każdym ze zdjęć? 

ex. 2, p. 108 

A. ……….  B. ……….  C. ………. D. ………. E. ………. 

 

Jeszcze trochę słownictwa! Zapiszcie: 

Life ambitions: (Cele życiowe: ) 

be a doctor / famous / rich – być lekarzem / być sławnym / być bogatym 

have a family / an interesting job / my own business – mieć rodzinę / mieć interesującą 

pracę / mieć własną firmę 

learn a foreign language / to drive – uczyć się języka obcego / uczyć się prowadzić 

samochód 

live abroad / on my own – mieszkać za granicą / mieszkać samem 

 

Alrighty then… to teraz wracamy do strony 108 i czytając teksty pod zdjęciami ponownie, 

wybierzcie pasujący wyraz przed / lub po. A sprawdzimy czy wybraliście poprawnie 

słuchając   nagrania na lekcji online. 

The end of the lesson. 


